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Abstract 
During the decades surrounding the turn of the 20th century something quite dramatic took 
place on the global arena of education. Across the world national school systems were re-
organized in such a similar fashion that researchers have described it in terms of a world 
movement of educational restructuring. But even though one might talk about a process of 
globalization on the area of education, there are of cause considerable diversities to be found 
between different national and local education markets. The global tendencies are interpreted 
and realized differently depending on cultural and historical variations at the local level, 
thereby transforming the global orthodoxies through a process of adaptation and resistance – a 
process of glocalization. This report aims at introducing a relatively new topic for educational 
research, sited in the intersection between global education policy and local education praxis. 
International research is reviewed and used to shed light on three questions: 1) what is 
happening on the global arena of education?, 2) why is it happening?, and 3) what have 
happened at the local level that might be understood as related to the global tendencies?. In 
connection to the first question the text centres around the concept of The World Model of 
Education (TWMoE), which in short describes the global tendencies in terms of competition, 
choice, accountability, decentralization and performativity. The second question is answered 
in different ways by different researchers and depending on the focus of the analysis (global, 
national or local level), but there are often references to the spreading of a mixture of neo 
liberal and neo conservative ideology. The largest part of the report covers the third question. 
Research from a wide variety of local contexts that aim at describing how reforms related to 
TWMoE are dealt with in education praxis is portrayed under four headings, concerning 1) 
national variations, 2) local politics, 3) local agents, and 4) resources. Finally the report makes 
some suggestions for further research on the intersection between global education policy and 
local education praxis. 
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INTRODUKTION 
 
Det tycks finnas fog för påståendet att vi lever i en allt mer glokaliserad värld. En ökad folklig 
medvetenhet om vad som händer i den stora vida världen, samarbeten mellan nationella 
parlament, transnationella organisationers föresatser och påtryckningar, multinationella 
företags agerande och agendor – många är de faktorer som bidrar till att formulera vad som 
kan kallas en världsmodell (se ex Daun 2007), en slags generell världsordning. Idéer, 
värderingar och diskurser rörande alla aspekter av samhällets mångfasetterade vardaglighet – 
från ekonomi och företagande till utbildning, hälsovård och fostran – sprids och tenderar att 
synkroniseras genom svårtolkade och motsägelsefulla förändringsprocesser (jfr Power 2007). 
 
Även om dessa processer kan tyckas komplicerade i sig, kompliceras bilden ytterligare om 
man sänker blicken till nationell och lokal nivå. När idéerna, värderingarna och diskurserna 
skall omsättas i policy och praktisk verksamhet stöter de alltid på specifika och från varandra 
vitt skilda förhållanden som konstituerar ramar för vad som är möjligt. Begreppet 
glokalisering, så som det formulerats av Robertson (1995), anspelar just på detta. 
Globaliseringsprocesser förvandlas alltid till globaliseringstendenser, när de möter ett 
motstånd, formaliserat eller inte, från den lokala kontext där de kommer till uttryck. Eller som 
Ball, Goodson & Maguier (2007, s XII) formulerar saken: ”The new orthodoxies of […] 
policy are grafted onto and realised within very different national and cultural contexts and 
are affected, inflected and deflected by them”.  
 
Denna text är tillkommen på initiativ av forskargruppen USHU (Utbildningens Styrning, 
Historia & Utvärdering) vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Ambitionen är att 
texten skall erbjuda en inblick i ett förhållandevis ungt forskningsfält (jfr Daun 2007), rörande 
skärningspunkten mellan global utbildningspolicy och lokal utbildningspraktik. 
Förhoppningen är att presentationen skall vara inspirerande och mana till reflektion, varför ett 
kommenterande språkbruk har valts framför ett mer neutralt, refererande. Mer specifik syftar 
texten till det följande: 

1. Att ge en bild av globalt förekommande förändringstendenser på utbildningens 
område 

2. Att belysa de agendor, intentioner och strukturella villkor som forskare beskriver som 
relaterade till de globala förändringstendenserna 

3. Att ge en inblick i den forskning som internationellt har bedrivits rörande 
glokalisering på utbildningsområdet 

4. Att presentera en specifik kunskapslucka och därmed öppna för framtida forskning 
rörande mötet mellan global utbildningspolicy och lokal utbildningspraktik 

 
Efter denna inledning gör jag ett försök att svara upp mot de två första av ovanstående 
punkter. Avsnittet Globaliseringstendenser baseras på policyanalyser som dels målar upp en 
bild av vad som händer på den globala utbildningsmarknaden, dels söker förklara eller 
begripliggöra varför just detta sker. Därefter följer två avsnitt – Allmänt om anpassning & 
motstånd samt Lokal anpassning & lokalt motstånd – vilka är tänkta att ge den inblick i 
internationell forskning som utlovas i punkt tre ovan. Det första av dessa ger en kortfattad 
introduktion till forskning om anpassning och motstånd rörande glokalisering på 
utbildningens område, och berör lika kortfattat några komplikationer på principiell och 
nationell nivå som forskare har tyckt sig identifiera i den nu pågående glokaliseringprocessen. 
Tyngdpunkten ligger dock på det senare avsnittet och den forskning som mer direkt 
kommenterar hur tendenser på global nivå kan förstås som uttryckta i lokal praktik. Den sista 
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punkten behandlas i slutet av textens fjärde avsnitt Diskussion, som en form av slutsats. 
Dessförinnan lämnas dock utrymme för resonemang rörande den refererade litteraturens 
represenativitet samt dess bidrag till kunskap om glokalisering som princip. 
 
Tillvägagångssätt 
Den litteratur som presenteras och refereras nedan har identifierats genom tre huvudsakliga 
sökvägar. Inledningsvis gjordes sökningar efter böcker (antologier och monografier) via 
allmänna sökmotorer (som exempelvis LIBRIS & Academic Search Elit) och med sökord av 
generell karaktär i olika kombinationer (ex. global/globalisation, glocalisation, 
education/education system, restructuring). Efter en första orientering rörande 
forskningsfältets terminologi kunde mer precisa sökningar göras, både avseende 
böcker/antologier och vetenskapliga artiklar (ex. med kombinationer av termer som 
decentralisation, choice, competition, market/marketisation, (neo)liberal, individual). 
Rörande vetenskapliga artiklar gjordes en avgränsning i relation till de resurser som var 
knutna till kunskapsöversikten. De två senaste årgångarna (2007-2008) av tre relevanta 
tidskrifter (Educational Policy, Educational research for policy and practice, Journal of 
Education Policy) genomsöktes systematiskt efter artiklar relaterade till mötet mellan det 
globala och lokala på utbildningens område. 
 Som ett tredje led i litteratursökningen har referenslistor i böcker och artiklar granskats i 
avsikt att identifiera aktuell och relevant forskningslitteratur. Även här har dock projektets 
resurser inverkat på möjligheten att göra en fullständig uppföljning, vilket ytterligare bidrar 
till att begränsa de anspråk som kan göras avseende kunskapsöversikten i denna text. Det 
handlar inte om någon heltäckande presentation av forskningsfältet, utan snarare om en 
orientering och introduktion till ett nytt område för pedagogisk vetenskap att ta sig an. 
 
Terminologi 
Språkliga termer har som bekant ovanan att betyda olika saker i olika sammanhang. 
Innebörden är därtill beroende av vem som håller i pennan (eller valsar på tangentbordet). I en 
kunskapsöversikt som denna blir det därför svårt att fixera begreppsliga innebörder, eftersom 
redogörelsen måste sträva efter att vara rättvis mot de forskare som refereras. Att flera 
forskare framhåller nyliberal ideologi som en möjlig utgångspunkt för förståelse av 
omstruktureringar på utbildningsområdet skall alltså inte förstås som att berörda författare 
menar exakt samma sak – bara att de väljer att förstå förändringarna i termer kopplade till vad 
de anser vara en nyliberal diskurs (ex. valfrihet, individualitet, marknad). Den läsare som är 
nyfiken på de precisa bestämningar som olika forskare gör av centrala begrepp hänvisas direkt 
till källorna. 
 Undantaget från denna regel är begreppet glokalisering. Nämnda begrepp bildar navet för 
föreliggande text och hänvisar, enligt ovan, till den process varigenom globala 
tendenser/trender/företeelser omformuleras till praktisk verksamhet i mötet med förhållanden 
på lägre organisatoriska nivåer (exempelvis nationen, regionen, kommunen och den lokala 
enheten). Denna principiella definition säger förstås ingenting om hur glokaliseringsprocessen 
verkar och vad den resulterar i, men på annat sätt kan det knappast vara inom ramen för en 
text som har ambitionen att just belysa dessa hur- och vad-frågor med hjälp av tidigare 
forskning. 
 Som i exemplet glokalisering har jag oftast valt att översätta termer och begrepp till 
svenska. Men när det gäller sammansatta begrepp (exempelvis The World Model of Education 
samt International non-governmental organisations) har jag valt att använda en förkortning 
av den engelska varianten (TWMoE samt INGOs). Anledningen till det är att man ofta stöter 
på dessa förkortningar i såväl engelsk- som svenskspråkig litteratur, varför en översättning 
snarare hade orsakat förvirring än klarhet. 
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GLOBALISERINGSTENDENSER 
 
Globalisering som fenomen är förstås inte någon nymodighet – nationer och kulturer har i 
årtusenden sneglat på och lånat från varandra, genom allt från formaliserat utbyte till mer eller 
mindre förtäckt spioneri. Med dagens kommunikationsmöjligheter (rörande exempelvis global 
media, videokonferenser och snabba persontransporter) har dock det inter- och transnationella 
utbytet ökat till en omfattning som tidigare hade varit otänkbar (jfr Power 2007). 
 
Vår tids globaliseringstendenser kan förstås som utgörande en heterogen process med 
ekonomiska, kulturella och politiska dimensioner, där strömmar av kapital, varor, tjänster, 
arbete och idéer flödar relativt obehindrat mellan länder och kulturer (Ball m.fl. 2007). 
Processen framstår som delvis iscensatt, delvis självgående. Angående det förstnämnda kan 
transnationella organisationer som OECD, Unesco och Världsbanken lyftas fram som 
exempel på aktörer vilka aktivt försöker driva en viss utveckling genom sin 
världsomspännande verksamhet (se ex Plank & Sykes 2003, Daun 2007, Power 2007). Det är 
inte heller ovanligt att nationella myndigheter direkt lånar reformaspekter av varandra, 
inspireras och imiterar (se ex Daun 2003a). 
 
Sammantaget menar forskare att de reformer som idag sprids över världen kan förstås som ett 
uttryck för ekonomismens triumf över demokratisk-politiska och kulturella krafter (se ex 
Daun 2003a, Ball m.fl. 2007). Ett nyliberalt tankegods, i form av marknadstänkande och 
individbaserad konsumtionism, framhålls återkommande som den starkast drivande kraften i 
dagens globaliseringstendenser. Termer som flexibilitet, effektivitet och konkurrens tycks stå 
högt i kurs, och mer specifika processer och företeelser som sekularisering, marknadsekonomi 
samt engelskspråkighet framstår på den globala nivån som riktningsgivande normer. Fokus 
tenderar allt mer att flyttas mot den privata sfären, på bekostnad av det allmänna. "The global 
market does not deal with the collective good (health, education, peace), and existing 
supranational organizations (World bank, OECD etc.) are unable to do so” (Daun 2003a s23). 
 
Vad som är mest intressant för denna text är dock de utbildningsrelaterade aspekterna av 
världsmodellen, här kallat The World Model of Education eller kort TWMoE. För skall man 
lita till policyanalytiskt intresserade forskare råder det ingen tvekan om att just 
utbildningsområdet har varit föremål för flera, globalt utbredda reformeringar under de 
senaste decennierna. 
 
The World Model of Education 
Sedan 1970-talets senare hälft sveper den globala utbildningsreformeringens vågor över 
världen. Det finns enligt utbildningsforskare fog för att tala om en världsomspännande 
rörelse, en ”world movement” (Meyer 1999) av utbildningsrelaterad omstrukturering, som via 
olika former av globaliseringsprocesser sprids över världen. Företeelsen tycks vara anförd och 
underblåst av intressen på alla nivåer, från lokala grupper till nationella såväl som över- och 
transnationella organ och organisationer. Som en följd av vågsvallet har nationer på alla 
kontinenter under de senaste decennierna förändrat sina utbildningssystem, i större eller 
mindre utsträckning och oberoende av hur globaliserat respektive land har varit på andra 
områden (se ex Apple 2003, Plank & Sykes 2003, Ball m.fl. 2007, Daun 2007). 
 
Att fastställa roten till historiska skeenden är alltid vanskligt (läs: omöjligt), men det tidiga 
1980-talets amerikanska reformpolitik (ofta betecknad ”the New Right”) brukar anges som 
utgångspunkt och förebild för det paket av reformer som beskrivs nedan (se ex Dale, 1994, 
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Lauder & Hughes 1999, Lindensjö & Lundgren, 2000). Den utbildningspolitiska ambitionen 
för ”the New Right” var primärt att flytta kostnader och ansvar från staten och samtidigt öka 
kvalitén och effektiviteten som ett svar på ökad global konkurrens – något som bland annat 
illustreras i rapporten ”A Nation At Risk” producerad av the National Commission on 
Excellence in Education 1983 (se också Ginsberg & Cooper 2008). Reformernas inträde till 
Europa gick via Storbritannien, och det dröjde inte länge innan den nya högerns 
utbildningspolitik hade beundrare och förespråkare världen över (Whitty 1997, Daun 2003a). 
 
Exakt hur att beskriva elementen ingående i den konservativa moderniseringen (André-
Bechely, 2005) på utbildningsområdet måste nog delvis betraktas som en definitionsfråga, 
eftersom olika reformaspekter har haft varierande stort genomslag på olika nationella 
utbildningsmarknader. Det rör sig om en mångfasetterad och på ytan ibland motsägelsefull 
reformering, där vissa aspekter av nationella utbildningssystem centraliseras medan andra 
decentraliseras. Ser man till den policyforskning som har försökt karaktärisera 
globaliseringstendenserna kan dock nedanstående punkter lyftas fram.  
 
Till att börja med har vi ett antal idéer och reformer möjliga att hänföra till vad som kan kallas 
ett nykonservativt inslag (Apple 2003). Det handlar då om reformaspekter som ger uttryck för 
en faktainriktad och ämnescentrerad syn på kunskap och ett värnande om det nationella 
kulturarvet. Det nykonservativa tar sig bland annat uttryck i att makten över utbildningens 
måldokument och kursplaner förläggs till nationell nivå och i att länder som tidigare har 
saknat ett nationellt organiserat utbildningssystem utvecklat (eller utvecklar) övergripande 
läroplaner och regeltexter/lagar (se ex Ball m.fl. 2007, Daun 2007, Sahlberg 2007). Med detta 
följer vidare en centralt orkestrerad testning, uppföljning och utvärdering, i syfte att granska 
verksamheten på lokal nivå, ibland ända ned till den enskilda lärares arbete – en verksamhet 
som också har reella konsekvenser:  
 

”School performance (-) is closely tied to processes of accrediting, promoting, inspecting, 
and, ultimately, rewarding or punishing schools and teachers. Success or failure of 
schools and their teachers is often determined by standardized tests and external 
evaluations that only devote attention to limited aspects of schooling, such as student 
achievement in mathematical and reading literacy, exit examination results, or intended 
teacher classroom behaviour” (Sahlberg 2007) 

 
Argumenten för den typ av ansvarsutkrävande som omtalas ovan kan förstås som nära 
koppade till att en annan ideologi än den nykonservativa grundlägger villkoren för lokala 
myndigheters och enskilda skolors sätt att arbeta mot de centralt stadgade målen. Ett av den 
globala omstruktureringens tydligaste uttryck sammanfattas ofta i begreppet decentralisering 
(se ex Daun 2007, Pang 2008) – något som Apple (2003) primärt förknippar med en nyliberal 
ideologi. Framför allt i västvärlden, där många nationer byggde upp omfattande och relativt 
centralstyrda utbildningssystem under 1900-talet, har omstruktureringen inneburit att allt mer 
ansvar och befogenheter har flyttats från staten till regional och lokal nivå, i vissa fall också 
till civilsamhället och den enskilda individen. Samtidigt som utbildningsinstitutioner, enligt 
nykonservativ modell, får stå till svars inför centralmaktens kontroll och utvärderingar har 
alltså de enskilda aktörerna på utbildningsmarknaden blivit mer autonoma vad gäller vägen 
mot målen (Ball m.fl. 2007). Tydliga exempel på konkreta reformer kopplade till detta är 
öppnandet för privata inslag eller specialiseringar på leverantörssidan (skolorna) samt en ökad 
(val)frihet för konsumenterna (föräldrar och barn). Det senare brukar beskrivas som särskilt 
slående, då just skolvalsreformer har vunnit genomslag i länder på alla kontinenter och 
alldeles oberoende av hur respektive utbildningssystem har varit organiserat tidigare (se ex 
Plank & Sykes 2003). 
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För att åtkomma en mer konkret förståelse för byggstenarna i TWMoE kan en 
sammanställning av Holger Daun (2007 s12), baserad på information från ett stort antal 
nationella och internationella policydokument, från användas som utgångspunkt. (Se också 
Daun 2002) 
 

Utbildningens roll  Utbildning ses som bidragande till utveckling, tillväxt, demokrati och 
fostran av rationella människor, förberedda för ett livslångt lärande. 

 
Utbildningssystemet Ett omfattande obligatoriskt skolväsende, 7-9 år. Omfattande 

förskoledeltagande och en förskoleverksamhet byggd på pedagogisk 
metodik. Ett väl utvecklat system för gymnasier (motsvarande). 

 
Mål för undervisning  Utbildning med hög kvalitet åt alla. En effektiv och rationell 

produktion av mångsidiga, multi-kompetenta och tävlingsinriktade 
människor. 

 
Läroplan/kursplaner  En nationell kärna runt vilken utbildningen/undervisningen tillåts 

anpassas efter lokala förhållanden. Inslag som verkar för global 
konkurrenskraft, jämlikhet/jämställdhet, självbestämmande, 
demokrati, mänskliga rättigheter. Därtill ett fokus på naturvetenskap, 
teknik, miljö och sexualundervisning. Modersmålsundervisning 
kombinerat med engelska som andraspråk. 

 
Finansiering Grundläggande anslag från centralstaten med betydande bidrag från 

lokal (ex. kommunal) och regional (ex. delstatlig) nivå. Även privata 
inslag. 

 
Organisation Nationellt ramverk med decentraliserat beslutsfattande (SBM=School 

based management). Deltagande och inflytande från lokala aktörer 
(familjer, företag, organisationer). 

 
Kontroll/övervakning  Övervakning och summativ utvärdering från statligt håll (fokus på 

utfall, mätbara kvalitetsindikatorer); valfrihet för ”konsumenterna”. 
Användning av standardiserade examinationsformer och 
centraliserade utvärderingsprocedurer.  

 
Många av de aspekter som uppräknas ovan kan förstås i ljuset av nyliberal och nykonservativ 
ideologi, men kanske bör man nämna nya former för styrning som en dimension delvis vid 
sidan om de ideologiska. På dimensioners vis går de naturligtvis in i och korsar varandra, men 
det tycks inte råda någon tvekan om att många länder har erfarit en förskjutning från 
detaljreglerande styrning till målstyrning kombinerad med utvärdering baserad på mätbara 
kvalitetsindikatorer (ex. andelen examinerade lärare, resultat på nationella prov etc.) och 
renodlade kvantitativa variabler (ex. lärartäthet, övergångsfrekvens till gymnasiet etc.). 
 
Försök att förklara framgångsvågen 
Redan i referatet av Dauns sammanställning ovan framskrivs ett antal syften, mål eller 
fromma förhoppningar med de element som innefattas i TWMoE. En genomgång av 
policyanalyser som syftat till att begripliggöra orsakerna bakom framgångsvågen ger dock en 
långt mer komplicerad bild än den som förmedlas där – en bild som visar hur olika 
ekonomiska, politiska och kulturella faktorer på internationell, nationell och lokal nivå 
samverkar och motarbetar varandra i ett svåröverskådligt komplex av relationer. Det finns inte 
utrymme att reda ut detta nystan här, men jag skall lyfta fram några möjliga förklaringar som 
ofta återkommer i forskarnas rapporter. 
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När det gäller den internationella nivån har jag redan berört inverkan från olika INGOs 
(International non-governmental organisations) som OECD, Unesco och Världsbanken (se 
också Daun 2007). Dessa och andra ekonomistiskt orienterade organisationer, stiftelser och 
tankesmedjor kan förstås som en betydelsefull motor i spridandet av den nyliberala ideologins 
(över)tro på decentralisering och den fria marknadens logik. I Världsbankens fall har man haft 
ett effektivt påtryckningsmedel, i det att man har kunna koppla utbetalningar av lån eller 
reglera räntesatser i förhållande till låntagarnas vilja att anamma den politik som 
Världsbanken förespråkar (Plank & Sykes 2003). En alternativ strategi representeras av 
OECD som använder PISA-testet för att utvärdera och jämföra hur olika nationella 
utbildningssystem klarar sig i förhållande till en mängd kvalitetsindikatorer. Utfallet kan 
sedan (med medias hjälp) användas för att sätta press på regeringar ansvariga för elevernas 
prestationer (se ex Sahlberg 2007). Vidare finner man ofta kopplingar till FN, EU och 
liknande IGOs. Bland annat framskrivs föräldrars rätt och ansvar att välja sina barns skolgång 
i FNs deklaration för mänskliga rättigheter, artikel 26, nr. 3 (se ex Johnsson & Lindgren 
2008). 
 
På nationell nivå lyfter forskarna ofta fram ekonomiska skäl till att olika länder har funnit för 
gott att implementera aspekter av TWMoE. Under 1970- och 80-talen upplevde många länder 
en stagnation eller tillbakagång i statsfinanserna, samtidigt som indikatorer gjorde gällande att 
de stora och kostsamma utbildningssystemen inte nådde förväntade resultat i termer av 
kunskapsutfall och jämlikhet (se ex Apple 2003, Daun 2007). Man stod alltså inför 
utmaningen att förbättra lärandeutfallet och samtidigt skära ned på utgifterna – och detta helst 
utan att orsaka ett offentligt ramaskri. På denna punkt har kombinationen av nyliberalism och 
nykonservatism visat sig vara lockande. Den fria marknaden som recept på utveckling av 
utbildningsverksamhet är gratis, till skillnad från exempelvis bättre lärarutbildning och ökad 
personaltäthet. Kan man dessutom förlägga delar av kostnaden till den privata sektorn och 
vissa välbeställda föräldrar är det ännu bättre. Och så behöver man inte ta det fulla ansvaret. 
Den nya målstyrningen kombinerad med nykonservatismens fokus på mätbara kunskaper har i 
centrala avseenden förändrat statens roll från att omfatta ansvar för genomförande till att vara 
inriktad på ansvar för kontroll och utvärdering. Staten står därmed inte längre på 
leverantörernas, utan på konsumenternas sida. Det är lärarnas, skolans eller den lokala 
skolmyndighetens fel om undervisningen är undermålig och det är föräldrarnas ansvar att se 
till att det enskilda barnet går i en tillräknelig skola. (se ex Gewirtz, Ball & Bowe 1995, Plank 
& Sykes 2003) 
 
En mer välvillig tolkning som framträder i policyanalyser betonar att de reformaspekter som 
handlar om nya former för styrning (målstyrning kombinerat med centraliserad utvärdering) 
och en större fokusering på nationell kultur eller identitet kan betrakats som ett sätt för staten 
att bibehålla någon form av ”gemensam kärna” i en tid då allt mer makt flyttas nedåt och utåt 
i systemet. Målen, dess innehåll och former för utvärdering ger staten möjlighet att anamma 
det nyliberala reformpaketet utan att för den skull helt utelämna barnen åt marknadens 
nyckfullhet och vinstintressen. Man ska nog heller inte bortse från att kunskap och innovation 
idag står för en betydande del av den ekonomiska tillväxten, enligt vissa källor för upp till 
50% i de så kallat utvecklade länderna (se ex Power 2007). Utbildningssystemet kan på så sätt 
förstås som en slags tillverkningsindustri, vilken producerar en vara med ett konkret värde på 
den inhemska såväl som på den globala marknaden (Adie 2008). Och om utbildning betraktas 
som ”big business” (Power 2007 s98) kan det vara en bidragande orsak till det intensiva 
reformarbetet världen över. 
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Hur det än är med de ekonomiskt relaterade orsakerna menar forskare att civilsamhällets 
efterfrågan och krav på de nationella utbildningssystemen har förändrats och synkroniserats 
under perioden från 1970-talet fram till idag. Och detta på ett flertal sätt. Den senmoderna 
människan beskrivs ofta som skeptiskt inställd till storskaliga lösningar, vilka uppfattas som 
odemokratiska, otrygga och likriktande (se ex Daun 2003a). Hon formar sin identitet 
gentemot i stället för tillsammans med andra; det finns en allmänt spridd uppfattning om det 
goda med valfrihet och individuell autonomi. Kombinationen av lägre nativitet och 
föreställningen om att vi lever i ett kunskapssamhälle har därtill bidragit till att sätta just 
utbildningsfrågor i fokus. Detta tycks särskilt gälla för resursstarka föräldrar. I en tid då 
utbildning blir till var mans egendom räcker det inte med en examen för att bibehålla 
privilegier, utan det måste finnas alternativa (utbildnings)vägar mot toppen (se ex Plank & 
Sykes 2003). Men det är inte bara de privilegierade som efterfrågar valfrihet och 
medbestämmande. Vissa menar att de som främst tjänar på skolvalsreformer är barnen till de 
marginaliserade och fattiga, eftersom det ofta är dessa som finns i de undermåliga skolorna. 
Exempelvis i USA har aktivister för civila rättigheter efterfrågat skolval i hopp om att detta 
skall ge alla barn samma möjlighet att undslippa lågpresterande skolor (André-Bechely, 
2005).  
 
Om än kortfattat ger det ovanstående prov på några faktorer på internationell, nationell och 
civil nivå som kan antas vara förbundna med spridningen av TWMoE. I den mån man kan tala 
om en påverkan handlar det dock snarast om en samverkan. Inte minst vad gäller den civila 
nivån kan man svårligen se världsmodellens inflytande som enkelriktat eller ahistoriskt. De 
värderingar och principer som underbygger TWMoE fortplantar sig och sprids på många 
andra områden än utbildningens och bidrar därmed till att forma människors förväntningar, 
krav och önskemål. Civilsamhällets efterfrågan av TWMoE-relaterade reformer kan på så sätt 
ses som en indirekt följd av just TWM(oE). 
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ALLMÄNT OM ANPASSNING & MOTSTÅND 
 
Att man kan tala om en världsomspännande omstrukturering och homogenisering av 
nationella utbildningssystem skall självfallet inte förstås som att alla länder idag liknar 
varandra till punkt och pricka. Som Daun konstaterar (2003a s23): ”[…] states around the 
world have to act in a context of strong local and informal forces, on the one hand, and global 
forces, on the other hand”. Resultatet av denna korseld blir alltid någon form av hybrid, 
anpassad till de speciella förhållanden som råder i respektive nation – alltså någon form av 
glokalisering (jfr Daun 2007, Kelchtermans 2007, Adie 2008, Taylor & Mackay 2008). 
 
När det gäller mötet mellan globala och regionala krafter kan man tala om motstånd på 
åtminstone två huvudsakliga nivåer och i två olika betydelser – dels motstånd i betydelsen 
tröghet, dels motstånd som en mer eller mindre öppen ovilja att foga sig. Vad gäller nivåer har 
vi å ena sidan det motstånd som formellt uttrycks (och ibland delvis mobiliseras) av nationella 
regeringar och som därmed har en direkt inverkan på nationens uttolkning och urval av 
globalt spridda reformaspekter. Detta leder till en variation i hur de nationella 
utbildningssystemen organiseras och i den mån till vilken de kan förstås som avsiktligt 
anpassade till TWMoE. Å andra sidan har vi motståndet på lokal nivå – det som består av en 
mer eller mindre aktiv ovilja att följa riktlinjer fastställda von oben. Lokala myndigheter, 
enskilda skolor, lärare och brukare (främst föräldrar) har i decentraliseringen spår en 
stegrande makt över den dagliga utbildningsverksamheten, och kan de bara se till att passera 
centralt orkestrerade granskningar med godkänt resultat är deras möjligheter att motverka 
enskilda regler och riktlinjer stora (om än minskande, i takt med att statens 
kontrollmekanismer förfinas i jakten på ”fula fiskar”). 
 
Som sades i inledningen fokuserar denna text framför allt den lokala utbildningsverksamheten 
och hur den kan förstås i termer av glokalisering (se ”Lokal anpassning & lokalt motstånd” 
nedan). Men några korta ord skall också sägas rörande variationer och komplikationer på 
principiell respektive nationell nivå. 
 
Internlogiska krockar  
Många studier som intresserar sig för TWMoE-relaterade reformer framhåller att de olika 
elementen i världsmodellen ibland kan komma i konflikt med varandra när de skall 
implementeras på lokal nivå. Ett exempel är kombinationen av ökad autonomi i utbyte mot 
striktare ansvarsutkrävande. En studie av tolv intraprenadskolor (charter schools) i USA tyder 
på att många sådana skolor inte uppvisar den höga grad av autonomi som de antas och 
förutsätts äga (Finnigan 2007). Antalet faktorer som begränsar den enskilda skolans 
självbestämmande är många – lagar och förordningar, krav koppade till ansvarsutkrävande, 
kontrakterade partnerskap med lokala organisationer som educational management 
organizations (EMOs) och community-based organizations (CBOs). De senare kan ha 
inflytande och/eller bestämmanderätt över exempelvis budget, personalrekrytering och 
timplan. I realiteten finns det alltså en rad, också TWMoE-relaterade, faktorer som beskär det 
ökade utrymmet för självbestämmande och i stort endast lämnar skolan med striktare kontroll 
och övervakning, men utan ökad autonomi. (Se också Smehaug 2007) 
 
Detta med den enskilda skolans autonomi kan också förstås som kopplat till frågan om 
brukarinflytande – främst föräldrars rätt att medverka i beslut som rör barnens skolgång (se ex 
Bulkley 2007). Å ena sidan talar alltså TWMoE om ett ökat lokalt inflytande i den direkta 
verksamheten på varje skola, å andra sidan måste skolan i första hand rätta sig efter externa 
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krav och riktlinjer enligt ovan. I slutänden är det inte säkert att brukarinflytandet stärks, det 
kanske snarare minskar (se ex Grant Lewis & Naidoo 2007, Smehaug 2007). Eller som Daun 
framhåller efter en genomgång av svenska förhållanden: ”Generally, it is not evident that 
parents have a stronger say than before in the life of the schools. Instead, they exert their 
influence by choosing or by the fact that choice is a potential option” (2003b s107). 
“Inflytandet” blir under dessa förhållanden begränsat till ett potentiellt ”utflyttande”. 
 
Båda fallen ovan handlar om möjliga internlogiska krockar där nykonservativa element av 
kontroll och ansvarsutkrävande kan stå i strid mot andra, mer nyliberala inslag i TWMoE. En 
annan aspekt av detta har att göra med den rädsla som forskare menar att de utökade 
kontrollmekanismerna ingjuter i skolverksamhetens berörda – ”Fear, we believe, is now part 
of the educational lanscape, a useful but often damaging device that har entred the mainstraim 
of American education and the politics that engulf the field” (Ginsberg & Cooper 2008).  
 
I sin artikel “Innovation, NCLB, and the Fear Factor” undersöker Schoen & Fusarelli (2008) 
förhållandet mellan å ena sidan inslagen av ansvarsutkrävande härrörande från No Child Left 
Behind, och å andra sidan vad de förstår som målet för 2000-talets utbildning och skolning – 
skapandet av den kritiska, kreativa, innovativa och samarbetande tävlingsmänniska som också 
omtalas i TWMoE. Inledningsvis argumenterar de för att dessa två reformaspekter motverkar 
varandra på punkt efter punkt, från mål och epistemologiska rötter till implikationer för lärare 
och hur man bedömer elevernas prestationer. Vidare anför de ett par intervjuer som illustrerar 
att det allt som oftast blir ansvarsutkrävandet som tillåts diktera verksamhetens villkor, just på 
grund av rädsla för sanktioner. På en direkt fråga om huruvida NCLB skapar rädsla svarar en 
rektor (citat i Schoen & Fusarelli 2008 s193): 
 

Yes, NCLB and state assessment tools are a source of consternation and fear among us (teachers, 
building administrators, and district administrators). Here’s why: (1) If the . . . teachers can’t 
produce scores, then they panic and fear that either their jobs or what they teach will be on the 
line. (-); (2) Principals know the deal. If they can’t make at least expected growth, they know that 
they’ll get beat over the heads by the superintendent about their scores. Principals are “jumping 
ship” left and right, trying to get out of situations where they know their scores may define their 
ability to lead and motivate students and teachers; and (3) District leadership gets nervous because 
they know that if the district is in district wide school improvement for 3 years in a row, an 
overhaul could take place, meaning job loss for some folks who are comfortable in what they do. 
The superintendent especially is vulnerable, because he is the face of the system and has to take 
the hits from the school board when the “public” demands to know why the district’s scores can’t 
be like those of their neighbours. Fear? Are you kidding?!   

 
I de fall då ovan citerade rektor är representativ för hur skolans och skoladministrationens 
personal känner inför olika former av ansvarsutkrävande kan man lätt förstå hur rädslan kan 
komma att lamslå alla delar av verksamheten som inte direkt svarar mot 
utvärderingsinstrument och tester. Och vad händer med nytänkande, utprovning av alternativa 
metoder, kritisk reflektion? ”High-stakes environments create a single-minded focus on 
avoiding sanctions, accompanied by a fear to attempt anything new or untried” (Schoen & 
Fusarelli 2008 s192). Reformer för ansvarsutkrävande riskerar på så sätt att skapa en miljö där 
det blir svårt att realisera andra ambitioner centrala inom TWMoE. De kan lätt leda till en 
ökad likriktning, i stället för differentiering, innovation och en undervisning anpassad till den 
enskilda elevens unika karaktär (se ex Walford 2003).  
 
Nationella variationer 
Även om länder världen över alltid har haft för vana att snegla på varandra råder det ingen 
tvekan om att det existerar stora skillnader mellan olika sätt att organisera utbildning. 
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Skillnader har länge funnits och finns fortfarande rörande alla delar av utbildningssystemet – 
förekomsten och omfattningen av nationell läroplan/kursplaner; privata/privatfinansierade 
alternativ; obligatorisk grundskola; nationell reglering/utvärdering. Även målet med 
utbildningen – dvs. vilken slags människa systemet syftat till att skola – har varierat över tid 
och geografiska gränser. (se ex Apple 2003, Daun 2003a, Ball m.fl. 2007) 
 
Den rörelse av konservativ modernisering som här kallas The World Model of Education 
innebär följaktligen olika saker i olika miljöer – den kan betyda en ökad centralisering av 
vissa aspekter i en nationell kontext, en decentralisering rörande ”samma” aspekter i en 
annan. Och rörelsens mål – den kritiska, flexibla, innovativa och tävlingsinriktade människan 
– kan svara mer eller mindre väl mot människoideal och grundläggande värderingar som 
dominerar i olika miljöer. De mer eller mindre direkta, och mer eller mindre önskade, 
påtryckningar som nationalstater idag är utsatta för på den globala utbildningsmarknaden, 
öppnar sålunda upp nya och/eller aktualiserar redan välbekanta konfliktytor i förhållande till 
den egna befolkningen och dess grupperingar. Daun (2003a s46) räknar upp de följande: 
 

(…) unitarian vs. diversified; religous-moral vs. secular; local vs. national; local vs. international; 
national vs. international; principally formation of human capital and merits vs. broad personality 
development; specific skills and knowledge vs. general knowledge and learning how to learn; 
individual good vs. common good; competition vs. solidarity; focus on tests and performance vs. 
more holistic considerations; competition and elitism vs. equality and democracy; local vs. central 
cost recovery; mother tongue vs. international language/s. 

 
Att hantera detta är förstås en utmaning. Och givet de stora skillnader som existerar avseende 
historia, kultur, etnisk sammansättning, resurser, externa och interna relationer och så vidare 
är det knappast förvånande att olika länder har kommit att hantera balansgången mellan dessa 
(och andra) konfliktområden på sinsemellan olikartade sätt. 
 
En jämförelse mellan systerstaterna Sverige och Finland kan ge oss ett belysande exempel på 
hur olika nationella regeringar kan förhålla sig till TWMoE. Medan Sverige brukar nämnas 
bland de länder som har anammat centrala delar av världsmodellen (se ex Ball m.fl. 2007) får 
Finland ofta stå exempel för ett västland som har låtit sig påverkas av globala trender i 
förhållandevis liten utsträckning (se ex Sahlberg 2007). I det svenska utbildningssystemet 
finns tydliga spår av målstyrning, decentralisering, nationella tester, skolval, privatisering och 
andra element som är kännetecknande för TWMoE (Assen 2003). I Finland finner man 
varken centralt orkestrerade system för ansvarsutkrävande eller några genomgripande 
marknadsprinciper för valfrihet och konkurrens. I stället har man behållit och utvecklat ett 
system där centralmakten i större utsträckning litar på lokala aktörer att driva verksamheten 
(Sahlberg 2007). 
 
Hur kan det komma sig att två så närbesläktade nationer, till stora delar med en gemensam 
historia, har reagerat så olika på svallvågorna efter TWMoE? Ett uppenbart svar är att det 
beror på de skillnader som trots allt finns mellan länderna i termer av historia, kultur, politik 
och ekonomi. Kanske finns en del av svaret i att den gamla stormakten Sverige länge har haft 
för vana att ”roffa åt sig” från andra länder, medan Finland med sin historia av ockupation och 
sitt utsatta läge under världskrigen och kalla kriget har en större integritet och försiktighet 
inför utländska påhitt? Kanske hänger olikheterna ihop med att Sverige på grund av en stor 
invandring är ett mer mångkulturellt land än det homogena Finland (jfr Sahlberg 2007)? Eller 
har det möjligtvis att göra med olikheter rörande någon/några av de omständigheter som 
berörs i det följande? 
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LOKAL ANPASSNING & LOKALT MOTSTÅND 
 
Utbildningspolicy och dess omstrukturering på nationell nivå har studerats ända sedan 
TWMoE började bli en faktor att räkna med under 1980-talet, men vad som har skett och vad 
som händer på gräsrotsnivå har inte uppmärksammats förrän på senare tid (Daun 2007). En 
närmare granskning av lokala utbildningsmarknader kan ge oss en inblick i hur det komplex 
av motstånd och anpassning som omtalas ovan inverkar på verksamheten i enskilda skolor 
och därmed påverkar utbildningsmarknadens primära aktörer (huvudmän, rektorer, lärare, 
föräldrar och, inte minst, elever).  
 
Efter att ha genomfört den litteratursökning som ligger till grund för denna text är jag böjd att 
instämma i uppfattningen att antalet studier som söker beskriva gräsrots-implementeringen av 
TWMoE är ganska begränsat. Exempel finns dock (från Nya Zeeland, USA, China, Tjeckien, 
Mozambique, Senegal, Nicaragua, Barazilien, Chile för att bara nämna några), och de berör 
vitt skilda reformaspekter som exempelvis skolval, decentralisering, differentiering, 
segregation, lärandeutfall och finansieringssystem.  
 
I detta avsnitt försöker jag återge huvuddelen av de artiklar jag har funnit i ämnet. 
Systematiken baseras på tre principiellt skilda typer av anpassning och/eller motstånd som jag 
tycker mig kunna urskilja i artiklarnas fokus – kallade Lokal & Kommunal politik, Lokala 
agenter samt Kringresurser. Liksom vid alla former av efterhandskonstruktioner hade 
typologin säkert kunnat vara en annan, men jag hoppas att indelningen skall underlätta för 
läsaren att ta till sig materialet. Dessutom återkommer dessa kategorier i nästkommande 
avsnitt, i samband med diskussionen om vidare forskning. 
 
Lokal & Kommunal politik   
Samlade under rubriken Lokal & Kommunal politik är forskningsresultat som i någon mening 
exemplifierar hur formellt, lokalt beslutsfattande inverkar på implementeringen av TWMoE-
relaterade reformer. Lipman & Haines artikel ”From accountability to privatization and 
african american exclusion” (2007) illustrerar detta genom sin analys av hur Chicagos 
storsatsning på utbildning, kallad Renaissance 2010 (REN2010), samspelar med element 
ingående i världsmodellen. I korthet menar författarna att strategierna kopplade till 
förändringar i utbildningssystemet går hand i hand med en omfattande 
statusomvandlingsprocess, med målet att göra Chicagos innerstad mer attraktiv för 
medelklassfamiljer. För att åstadkomma detta har man bland annat, i nära samarbete med 
näringslivet, stängt ett hundratal offentliga skolor och återinvigt dem som en slags 
intraprenad-skolor (så kallade charter schools). Detta kunde göras med hjälp av metoder för 
ansvarsutkrävande kopplade till det nationella programmet No Child Left Behind, i en variant 
som inte tog hänsyn till elevers, lärares och skolors väldigt olikartade förutsättningar. 
Argumenten, inte minst så som de formuleras av näringslivsrepresentanterna i Commercial 
Club of Chicago, står väldigt tydligt att känna igen från TWMoE: ”Competition – which is the 
engine of American productivity generally – is the key to improve performance of our public 
schools” (citat i Lipman & Haines 2007 s481). Huruvida REN2010 skall ses som ett exempel 
på lokal anpassning, lokalt motstånd eller något annat är förstås en tolkningsfråga. Kanske 
handlar det dock snarast om en anpassning av själva TWMoE-retoriken, i syfte att legitimera 
en radikal omvandling av statskärnans statusmarkörer. 
 
Ett ännu tydligare exempel på lokalpolitiskt motstånd kan illustreras av ett försök att förändra 
utbildningssystemet i Wisconsin, USA, i nyliberal och nykonservativ riktning (Brown 2008). 
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Även om ett skolpengs-liknande resurstilldelningssystem (s.k. vouchers) har implementerats 
på vissa lokala marknader som exempelvis i Milwaukee, har det visat sig svårare att 
genomföra andra delar av reformpaketet. På statsnivå har Wisconsins domstolar och 
lagstiftare avslagit flera försök att omorganisera utbildningssystemets ledarskapsstruktur och 
införa standardiserade system för ansvarsutkrävande. Brown menar att orsakerna till detta 
framför allt har med tradition och kultur att göra: ”In Wisconsin, education reform must be 
cheap, and it must be local. Such principles make achieving any type of system-wide reform 
in Wisconsin difficult (-)” (2008 s251). Konsekvensen av detta motstånd blir att alla försök att 
reformera utbildningssystemet måste sikta in sig på “gentle nudges” snarare än på ”dramatic 
change” (Brown 2008 s284). 
 
En liknande pragmatisk hållning till världsmodellen framskymtar i arbetet med att införa 
School-based management (SBM) i Hong Kong. Pang (2008) har analyserat den politiska 
debatten kring en reform för ökat lokalt inflytande och även granskat reformen i sig. 
Resultaten visar att vad som formulerades i termer av decentralisering egentligen innebar en 
re-centralisering av makt och inflytande som tidigare varit delegerat till en slags 
frivilligorganisationer kallade School Sponsoring Bodies. ”(-) through the excercise of ’divide 
and control’, the Government will assume increasing control over subsidized schools, the 
major type of school in Hong Kong” (Pang 2008 s26). 
 
Om exemplet från Hong Kong illustrerar hur decentraliseringsretorik kan användas i syfte att 
recentralisera beslutsfattande, finns det förstås också exempel på fall där en faktisk 
decentralisering har lämnat utrymme för lokala makthavare att stärka sina positioner, snarare 
än att enligt idealet överlåta inflytande och ansvar till skolledare, lärare, elever och föräldrar. 
Det kan handla om traditionella hövdingar eller lokala eliter som antingen tar tillfället i akt 
eller som måste träda in och fylla tomrummet när andra intressenter inte tar för sig (Daun 
2007).  
 
Slutligen finns forskning som stödjer uppfattningen att dagens TWMoE-inspirerade 
utbildningssystem knappast öppnar för marknadskrafterna att verka fritt och utan 
begränsningar. Snarare handlar det om olika former av ”quasi-markets” (se ex Whitty 1997). 
Det är inte bara det att skolverksamheten omgärdas av lagar, regleringar och en (strikt) 
kontrollapparat. Exempel finns också som visar hur politiker och tjänstemän på olika nivåer 
medverkar i skapandet av de lokala utbildningsmarknaderna. Taylor & Mackay (2008) har 
analyserat implementeringen av ett antal alternativa skolprofiler i ett distrikt i Edmonton, 
Kanada, med syftet att undersöka i vilken utsträckning dessa profiler svarar mot faktiska 
önskemål från konsumenterna (dvs. föräldrar och barn). Utifrån deltagande observationer, 
dokumentstudier och intervjuer beskriver de den process som föreslagna alternativa profiler 
måste genomgå innan de kan implementeras. Och frånsett att själva processen innehåller 
styrande element visade det sig att 12 av de 31 alternativ som listades i en handbok från 
2006/2007 (nära 40%) hade tillkommit på initiativ av skoldistriktets tjänstemän. 
 

Our examination of the establishment of three alternative programs suggests that the EPSB 
[Edmonton Public School Board] and provincial government in Alberta have played key roles in 
constructing public markets. The provincial role is evidenced by changes in the School Act that 
allow specific kinds of alternative programs, increases in funding for private schools over time 
(increasing competition between sectors), and Charter school legislation. The school district role is 
evidenced by the relatively high number of board-initiated vis-à-vis community-initiated 
alternatives, and the control maintained by the district in working with community groups to 
establish alternatives in terms of negotiating input, selecting locations, and promoting programs. 
(Taylor & Mackay 2008 s562) 

 



 15 

Även om det i teorin heter att decentralisering – genom ett ökat självbestämmande för 
enskilda skolor och ett ökat inflytande för utbildningskonsumenter – skall medföra att olika 
inriktningar (alt. hela skolor) startar och/eller läggs ned enligt principen tillgång och 
efterfrågan, tycks det långt ifrån självklart att den lokala verkligheten utformas att motsvara 
idealet. Förtroendevalda och tjänstemän kan välja hur mycket och vilken typ av 
bestämmanderätt de skall föra vidare till verksamhetsnivån, likväl som de kan variera i sin 
lyhördhet inför olika samhällsgrupper. Detta konstateras också av Daun (2003b) när det gäller 
den specifikt svenska situationen: ”(…) the extent to which de facto decision making has been 
moved to the school level differs greatly from one municipality to the next” (s105). 
 
Lokala agenter  
Rubriken Lokala agenter står här för studier som visar hur intressenter i skolverksamheten, 
enskilda eller i grupp, ibland agerar på ett sätt som innebär komplikationer vid 
implementeringen av reformer relaterade till TWMoE. Ett extremt och illustrativt exempel 
kan hämtas från Cambodia, där man under lång tid har brottats med låga antagningssiffror och 
hög avhoppsfrekvens i offentliga skolor (Tan 2007). Landets regering har under 2000-talet 
initierat en lång rad projekt, i samarbete med såväl nationella organisationer som 
internationella. Bland de senare återfinns UNICEF, Röda korset, Världsbanken och Asian 
Development Bank vilka alla har bidragit med resurser och stödåtgärder.  
 
Tan har via dokumentstudier och intervjuer med lokala aktörer bland annat tittat närmare på 
regeringens försök att via en rad åtgärder tillskapa jämlik tillgång till utbildning. Trots mer 
pengar till lärare, stipendier till fattiga elever och andra ekonomiska insatser visar det sig att 
barn från fattiga förhållanden sällan börjar skolan och att de ofta hoppar av innan de har 
fullgjort sin grundskoleutbildning. Och när det gäller just lokala agenter pekar Tan på två 
särskilt betydelsefulla faktorer. För det första medverkar föräldrarna till att hålla barnen från 
skolan eller till att avskräcka dem från högre studier – dels eftersom den inkomst barnen kan 
bidra med genom arbete ofta är ett nödvändigt tillskott till familjens överlevnad, dels då man 
tror sig veta att högre utbildning sällan lönar sig i ett land där många högutbildade går 
arbetslösa. För det andra finns en utbredd praxis inom landets lågt betalda lärarkår att ta ut 
informella avgifter för extra undervisning som behövs för att klara examinerande prov i 
respektive årskurs. För familjer med ansträngd ekonomi kan detta innebära att man helt enkelt 
inte har råd att skicka barnen till skolan. 
 
Också i Singapore tycks man ha underlåtit att ta hänsyn till lokala aktörers acceptans och vilja 
att iscensätta de förändringar som ålagts från centralt och regionalt håll. Under parollen ”teach 
less, learn more” har centralmakten försökt förändra landets skolsystem från ett fokus på 
kvantitativt utfall till att grundlägga egenskaper som kreativitet, innovation och en passion för 
lärande i sina unga. Men detta har inte visat sig vara alldeles enkelt (Ng 2008). Såväl lärare 
som elever har haft svårt att anpassa sig till sina nya roller och de strävanden som hör till 
dessa, och tenderar att vidhålla ett fokus på examinationsresultat och mätbar prestation. Eller 
som författaren retoriskt frågar sig: ”Why should a teacher use two hours to allow students to 
discover a concept for themselves when he can use one hour to teach it and another hour to 
drill the students to practice-perfection, especially when it is likely that the examination will 
test the latter than the formal?” (Ng 2008 s12). 
 
En annan aspekt av lokala aktörers inverkan utgörs av det tolkningsutrymme som alltid 
existerar i samband med implementeringen av policys och reformer. Ser man till tidigare 
forskning tycks det inte vara ovanligt att rektorer och lärare agerar på ett sätt som motverkar 
eller i alla fall försvårar förändring. I en studie av Syd Afrikas nationella satsning till stöd för 
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lokala skolstyrelser med föräldrarepresentation visar Grant Lewis & Naidoo (2007) hur en 
reform som var tänkt att öka deltagande och demokratisering snarare har medfört det 
motsatta. Visserligen har föräldrarna en given plats i skolans SGB (School Governing Body), 
men det innebär inte att de har inflytande. En intervjustudie vid sex skolor tyder på att 
skolornas rektorer och lärare håller hårt om makten över skolan och undervisningen och att 
föräldrarnas funktion i första hand består i att legitimera beslut och agera för insamling av 
extra resurser. Nästan alla rektorer menade att syftet med skolans SGB var ”’to run the school 
in the correct manner according to rules we have been given by the department’; to ensure 
that necessary resources are available; and, equally important, to assist in creating a school 
environment with limited conflict between various stakeholders.” (Grant Lewis & Naidoo 
2007 s148). Föräldrarnas verkliga deltagande begränsas av vad rektor och lärare tillåter, 
utifrån sina tolkningar av påbud ovanifrån och sina uppfattningar om professionalitet. I 
slutänden leder detta till att förstärka redan existerande maktstrukturer, snarare än till att 
öppna för ett bredare demokratiskt inflytande: ”The capacity to influence decision-making has 
been viewed in a formal, quasi, legalistic sense, restricted to institutional roles defined 
centrally or re-defined by the most powerful actors at the school” (Grant Lewis & Naidoo 
2007 s154). 
 
Liknande slutsatser dras i en norsk fallstudie (Smehaugen 2007), men där som ett uttryck för 
krav från den kommunala utbildningsförvaltningen kombinerat med att skolpersonalen känner 
en större press att leva upp till förväntningar ovanifrån än de som formuleras av föräldrar och 
elever. Rektorn spenderar merparten av sin tid i sammanträden och samarbeten utanför skolan 
samtidigt som kommunalt formulerade uppnåendemål har medfört en försvagning av 
inflytandet från lärares professionella överväganden och personliga överenskommelser mellan 
lärare och elev. Utrymmet att lyssna till och beakta föräldrars/elevers röster framstår som klart 
begränsat. 
 
Den inverkan som kommer av lokala aktörers tolkningar belyses också i en analys av den 
belgiska regeringens ansats att utvärdera och förbättra landets utbildningskvalité 
(Kelchtermans 2007). Genom fallstudier på drygt tjugo skolor framkommer att ”(-) policy 
measures during their implementation get caught up in processes of interpretation and 
translation towards the particularities of the local context” (Kelchtermans 2007 s472). 
Analysen utfaller i fem kategorier av professionella intressen som inverkar på lokal 
implementering av nationella reformer: 1) Materiella intressen (ex. apparatur/utrusning som 
krävs för verksamheten, tid för möten och planering); 2) Organisationsintressen (ex. 
procedurer, roller, positioner för skolans inre organisation); 3) Relationsintressen (ex. Sociala 
och professionella relationer till kollegor, chefer och andra intressenter); 4) 
Kulturella/ideologiska intressen (ex. individuella värderingar och normer rörande arbetet och 
livet i allmänhet); 5) Egenintresset (ex. individuella uppfattningar om ”den goda läraren”, 
motivationsfaktorer, förväntningar på framtiden). Dessa typer av intressen grundlägger 
rektorers och lärares förståelse för och uttolkning av reformer och konkreta riktlinjer, vilket 
bidrar till att den lokala verksamheten kan komma att se mycket olika ut på olika skolor, det 
gemensamma ramverket till trots. 
 
Ett reformområde kopplat till TWMoE där föräldrars agerande har stor betydelse handlar om 
de ökade skolvalsmöjligheter som idag erbjuds världen över. Kanske är detta också den 
aspekt av världsmodellen som har beforskats flitigast. Hur det är med den saken råder det inga 
tvivel om att vi under de senaste decennierna har sett en ökande kunskapsmassa växa fram 
rörande familjers (ffa föräldrars) sätt att hantera rätten att välja skola åt sina barn. Och även 
om undantag existerar (se ex Denessen et al. 2005, Gorard & Fitz 2006) tyder 
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forskningsresultaten på att föräldrars agerande hänger ihop med sociala faktorer 
(utbildningsnivå, inkomst, status, härkomst) på ett sätt som i vissa avseenden kan komma att 
motverka skolvalsreformernas bärande visioner om öppen konkurrens, generell 
kvalitetshöjning och innovativt nytänkande på leverantörssidan, samt ökad rättvisa för 
konsumenter från olika socialgrupper. Studier utförda i olika miljöer, med olika metoder för 
datainsamling och analys, når ofta resultat som liknar de slutsatser som drogs av Gewirtz, Ball 
and Bowe i den klassiska och fortfarande aktuella studien ”Markets, Choice and Equity in 
Education” (1995). 
 
Baserat på föräldraintervjuer visar Gewirtz m.fl. på tre typer av väljare: the privileged/skilled 
choser, the semi-skilled choser and the disconnected choser – kategorier som förutom att säga 
något om föräldrarnas valbeteende också skiljer resursstarka föräldrar från sådana som saknar 
de privilegierades kunskaper, resurser och kontakter. Författarnas slutsats kan sammanfattas i 
två huvudsakliga punkter: 1) val och valbeteende är direkt relaterat till socioekonomiska 
skillnader mellan socialgrupper, 2) valfrihet framstår som en betydelsefull faktor i 
upprätthållandet och förstärkningen av orättvisor och skillnader mellan sociala grupper. 
Liknande slutsatser, baserade på forskning eller forskningsgenomgångar, har presenterats av 
många andra utbildningsforskare (se ex Reay & Ball 1997, Ball 2000, Goldhaber & Eide 
2002, Whitty 2002, Bosetti 2004, Bernal 2005, Butler, Hamnett, Ramsden & Webber 2007). 
 
Andra forskare framhåller att den starka kopplingen mellan skolvalsbeteende och social 
bakgrund gör att föräldrar väljer skola baserat på den socioekonomiska och etniska karaktären 
på skolområdet, snarare än utifrån en matchning mellan skolans profil och barnets intressen 
eller mellan skolans metodik och en bedömning av barnets speciella behov/”läggning”. Detta 
medför att skolor i välbärgade områden inte behöver göra något speciellt för att attrahera 
familjer, medan andra skolor förlorar elever vad de än gör (se ex Plank & Sykes 2003, Taylor 
& Mackay 2008) – något som knappast kan sägas svara mot karaktäristiken för ett system 
med öppen konkurrens.  
 
En studie av högstadieskolor i östra London illustrerar hur konkurrensen motverkas av såväl 
skolors som familjers agerande (Butler, Hamnett, Ramsden & Webber 2007). Valfriheten och 
därmed konkurrensen begränsas av att populära skolor har ett enormt söktryck som gör att de 
genom olika urvalsförfaranden kan välja elever, i stället för tvärt om. Bland annat redovisas 
urvalskriterierna för en skola, där det geografiska avståndet mellan hem och skola är det 
sjunde och lägst rankade kriteriet. Innan avstånd spelar in rankas de sökande utifrån bland 
annat familjens värderingar och religiositet, barnens (fritids)aktiviteter samt släktskap med 
tidigare/nuvarande elever. Familjernas bidrag när det gäller att motverka öppen och rättvis 
konkurrens är kopplat till social bakgrund enligt ovan. Föräldrar vars egen status och ställning 
bygger på utbildningsmeriter uppvisar en större benägenhet än andra när det gäller att 
spendera tid och resurser på barnens skolgång (exempelvis genom att välja en skola som 
ligger bortom gång eller cykelavstånd), alternativt att helt enkelt flytta för att deras barn skall 
kunna gå i en viss, eftersökt skola (se också Butler & van Zanten 2007). 
 
Ett sista exempel på lokala aktörers anpassning och motstånd har att göra med det sätt på 
vilket familjer informerar sig inför beslut i skolvalsfrågan. Baserat på en enkät ifylld av 
föräldrar till elever i 29 grundskolor i Alberta, Kanada, menar Lynn Bosetti (2004) att 
majoriteten erhöll den eftersökta informationen via sina sociala nätverk – vänner, grannar, 
kollegor – eller genom att besöka skolor och prata med lärare och rektorer (se också de 
Guzman m.fl. 2008). Bosetti, liksom andra forskare (se ex Schneider et al. 1998, Howell 
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2006, Lubienski 2007) menar att detta kan innebära stora orättvisor i tillgången till korrekt 
information, och efterfrågar sålunda att insatser görs för att komma till rätta med problemet. 
 
En möjlighet vore att ansvarig skolmyndighet eller annan offentlig organisation ingrep i syfte 
att producera och distribuera saklig information om valbara skolor (se ex André-Bechely 
2005, Lubienski 2007). Men det är förstås ingen garant för att resultatet skall bli lyckat. En 
analys av en årligt återkommande informationsbroschyr, producerad av skolkontoret i en 
medelstor svensk kommun, visar exempelvis att innehållet ger en mycket knapphändig grund 
för att jämföra skolorna med varandra (Johnsson & Lindgren 2008). Innehållet i skolornas 
egenformulerade presentationer spänner över en stor mängd ämnen och någon form av 
oberoende uppgifter rörande respektive skolas goda (och/eller dåliga) sidor saknas helt. I en 
jämförelse över tid framkommer det dessutom att broschyrens innehåll förändras. De 
resonemang som i den tidigaste broschyren (1993) beskriver pedagogiska ambitioner 
försvinner nästan helt och lämnar utrymme för beskrivningar av respektive skolas natursköna 
eller i andra avseenden fördelaktiga läge. 
 

To sum up, it is no exaggeration to say that the material hardly gives a solid ground on which to 
compare alternative schools with each other. The school choice information mainly contains what 
Nóvoa (in Lindblad & Popkewitz, 2004, pp. 72) calls topoi; i.e. “banalities that appear as 
seemingly universally accepted truths that do not need to be questioned”. (-) [T]he school 
information can be described as made up of normative illusions that do not inform about the praxis 
of schools and scarcely serve the purpose of contributing to the progressing dialogue between 
schools and families. (Johnsson & Lindgren 2009 s13) 

 
 
Kringresurser  
Att realisera visioner och konkreta reformer har i de allra flesta fall en kostnad, åtminstone så 
länge det handlar om kvalitetshöjande åtgärder och inte om rena besparingar. TWMoE 
inrymmer många resurskrävande element. För att ta några exempel: Ett system för 
ansvarsutkrävande förutsätter rigorösa utvärderingar och/eller tester; valfriheten/konkurrensen 
kräver att någon (staten, kommunen, föräldrarna) betalar elevernas extra resor; 
decentralisering och brukarinflytande kostar i form av tid och engagemang; för att inte tala 
om de enorma summor som krävs för att uppnå obligatorisk skolgång i samhällen där 
utbildningssystemet ännu inte har plats för alla barn och unga. Och samtidigt förutsäger och 
förutsätter TWMoE att utbildningsverksamhet i allmänhet skall bli mer kostnadseffektiv. 
 
Ett par mindre uppenbara kostnadsposter där det offentliga stödet uppvisar en betydande 
variation mellan olika länder (Plank & Sykes 2003) är i fråga om skolskjutsar och 
information. Rörande det senare har röster som sagt höjts, efterfrågande ökande 
informationsinsatser i syfte att stödja de många familjer som finner utbildningsmarknaden 
svår att navigera (se ex Bosetti 2004, Schneider et al. 1998, Howell 2006). Detta är en 
kostnadsfråga. Ett belysande exempel, hämtat från ett amerikanskt skoldistrikt, visar hur 
ekonomiska ramar kan komma att inverka på den information som erbjuds (André-Bechely 
2005). När det beslutades att informationsmaterial skulle skickas per post till alla berörda 
familjer (ca. 600.000 barn) var man tvungen att omformulera den broschyr som tidigare hade 
funnits tillgänglig via skolorna. För att reducera kostnaden blev det nya häftet både mindre 
och tunnare, och tidigare utförlig information om enskilda skolor ersattes av en kortfattad 
tabell. 
 
Resurser är förstås i allmänhet av central betydelse för skolors verksamhet, deras relativa 
framgångar eller misslyckanden. Därtill är skillnaden stor mellan olika skolor avseende 
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elevgruppens sammansättning och andra ramfaktorer, vilket inverkar på verksamhetens 
faktiska kostnad i strävan att uppfylla kunskapsmål och andra målsättningar. Ändå tycks det 
inte helt ovanligt att initierade system för ansvarsutkrävande ignorerar frågan om resurser och 
förutsättningar. Det ovan nämnda projektet REN2010 i Chicago kan få stå som exempel på 
hur ett ”resursblint” system för ansvarsutkrävande kan slå. Författarna anför följande exempel 
(Lipman & Haines 2007 s480): 
 

In February 2005, CPS announced it was closing [the school] as a failing school under Ren2010, 
despite community protest and the fact that children, as young as 5 years old, would have to walk 
more than a mile to the designated transfer school. According to teachers, in 2000 the school 
struggled to function without books and supplies amid the chaos of renovation work. Teachers 
returned to school in fall 2001 to find their stores of supplies had been destroyed. During 5 years, 
the school was sent a string of probation partners, and when it was finally assigned an effective 
principal, she or he was sent to the school on one day’s notice. In a public meeting, a teacher 
reported that until 2001, some students had books so old they had their parents’ names in them. 
When the school finally received new text books with a new curriculum, teachers received little or 
no professional development. From 2001 on, the school experienced a very high turnover of staff, 
coupled with a very high student mobility rate. The “failure” of this school and others like it 
cannot be disentangled from the lack of resources, staff instability, and revolving door of top-
down programs or from the instability and economic disenfranchisement of families in the 
community. This perspective was expressed by students and teachers picketing outside Mayor 
Daley’s office who chanted, “We didn’t fail. The system failed us!” 

 
Nog kan det tyckas anmärkningsvärt att förlägga hela ansvaret för en enskild enhets oförmåga 
att passera godkändgränsen på skolan, när utvärderande instans har makten över såväl 
målformuleringen som tilldelningen av resurser. I ovanstående exempel kan, som sagt, 
förfarandet förklaras av att samhället hade ett intresse av att stänga offentliga skolor för att 
senare kunna öppna dem på intraprenad. Men principen kan förstås som giltig i alla 
sammanhang där man infört varianter av det slags ansvarsutkrävande som efterfrågas av 
TWMoE. 
 
En liknande problematik är kopplad till frågan om differentiering på skolnivå. Ett av de 
bärande argumenten bakom införandet av valfrihet och konkurrens är att det skall leda till 
ökad kvalitet, men också till ett nytänkande och därmed fler olikartade alternativ för eleverna. 
Men i de fall då den enskilda skolans ekonomi är avhängig antalet elever kan man fråga sig 
hur rektorer och lärare resonerar när de formulerar sin profil och sina specialiseringar. Finns 
det något utrymme för professionellt nytänkande, eller låter man kort och gott efterfrågan 
bestämma? Vågar man satsa på intern differentiering som svarar mot olika intressen, eller 
fokuserar man på en särskild (populär) inriktning som är gemensam för hela skolan? 
 
En holländsk studie av sjutton gymnasieskolor visar att strategierna kan variera betydligt på 
lokal nivå (Waslander 2007). Att döma av intervjuer genomförda på skolorna finns det ett 
upplevt behov av att specialisera undervisningen, för att på så sätt svara mot varierande 
önskemål från potentiella kunder. Samtidigt har man kravet på sig att vara kostnadseffektiva: 
”Adding diversity without adding costs (-) creates a diversity–efficiency dilemma for schools 
that is comparable to that faced by private companies when customizing products.” 
(Waslander 2007 s367). Analysen av skolornas sätt att hantera sagda dilemma faller ut i ett 
kontinuum, som förutom att sortera skolorna beroende på grad av differentiering också svarar 
mot olika strategier i hanteringen av dilemmat. Den ena ytterligheten utgörs av skolor med 
liten eller ingen differentiering, där man i stället har satsat på att reducera den interna 
heterogeniteten både vad gäller kursutbud och studentgruppens sammansättning – det senare 
tack vare att man har möjlighet att välja vilka elever man vill anta. På andra sidans ytterkant 
finns skolor med mycket hög differentiering, som tar den individuella studenternas behov och 
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önskemål som utgångspunkt för allt de gör. Detta möjliggörs genom att tillföra ekonomiska 
resurser, antingen via donationer eller i form av offentliga medel grundade i att skolans elever 
har särskilda behov. I båda dessa fall har man alltså lyckats undvika att drabbas av ”the 
diversity-efficiency dilemma”, i det första fallet genom att begränsa differentieringen, i andra 
fallet genom att tillföra resurser. Det är mellan dessa ytterligheter som vi finner skolor som 
känner av problematiker relaterade till balansgången mellan differentiering och 
kostnadseffektivitet. En vanligt förekommande strategi bland dessa är att bygga upp 
undervisningen i standardiserade moduler, som studenterna sedan kan välja bland för att 
bygga ihop ”sin egen” utbildning; en annan att samarbeta i stora enheter och på så sätt 
generera samordningsvinster (ex. genom storföreläsningar med en lärare och hundrafemtio 
studenter) som i sin tur kan frigöra medel för differentiering.  
 
Summering 
En enskild verksamhet, som exempelvis undervisningen vid en skola, låter sig inte styras hur 
som helst. Ovan refererade forskningsresultat visar på ett övertygande sätt hur förhållandet 
mellan policy och praktik är allt annat än entydigt – från Chicago-politikernas sätt att använda 
utbildningspolicy i syfte att statusomvandla stadskärnan till de cambodjanska lärarnas 
tradition att spara vissa centrala inslag till privata och kostsamma undervisningssessioner. Det 
finns en tröghet på lokal nivå, exempelvis i form av fortsatt fokus på tester bland lärare och 
elever i Singapore eller kravet på billig och lokalförankrad reform i Wisconsin. Dessutom 
ställer brukarna till det. Föräldrarna motverkar den önskvärda konkurrensen genom att flockas 
kring ett fåtal skolor, vilket innebär att ett detta fåtal kan välja och vraka bland underlaget 
medan andra skolor är glada om de alls lyckas fylla alla bänkplatser. Även om exemplen 
säkerligen kan göras betydligt fler visar det urval av hittills producerad forskning som 
presenteras ovan på en dynamik som bör tas i beaktande vid internationella och nationella 
ansatser att reformera utbildning. 
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DISKUSSION 
 
Ambitionen med denna rapport är att erbjuda en inblick i samt diskutera forskning rörande 
skärningspunkten mellan global utbildningspolicy och lokal utbildningspraktik. Inblicken är 
given, diskussionen återstår. 
 
Det nedanstående fokuserar på tre huvudteman. Till att börja med finns det anledning att dröja 
lite kring innehållet i föreliggande rapport, och då särskilt den litteratur som refereras. För det 
andra kan man fråga sig vad den refererade forskningen säger om glokalisering som princip, 
alltså vad man kan abstrahera ur de presenterade policyanalyserna i syfte att belysa 
glokaliseringsbegreppet; dess vad? och hur? på utbildningsområdet. Slutligen vill jag ta 
tillfället i akt att resonera kring forskningsläget och att blicka framåt mot tänkbara 
kunskapsbildningsprojekt. 
 
Materialet & framställningen 
Den uppmärksamme läsaren har säkert redan reflekterat över frånvaron av positiva tongångar 
i denna rapport. Detta kan till viss del hänga samman med författarens allmänt kritiska 
sinnelag och vilja att problematisera. Men jag vill påstå att det också speglar det allmänna 
forskningsläget mycket väl. Det är inte sällan som forskarnas problemorienteringar och 
analyser utstrålar upprördhet, ibland till och med vrede och förtvivlan. Socialt utsatta grupper 
beskrivs som förlorare, som offer för ett system som sätter andra värden i förgrunden än de 
rent humanistiska. Och ofta ifrågasätts att barn i allmänhet, alldeles oavsett social bakgrund, 
erhåller den positiva, fria subjektsroll som TWMoE målar upp. I ställer talar analyserna om 
att barnen förvanlads till varor, till objekt: ”Pure market theorists tend to see the parent as 
consumer, the school as service-supplier and the pupil as occupying roughly the same market 
position as a car receiving a car-wash.” (OECD 1994 s21) 
 
Kanske ligger det i policyanalysens ”väsen” att utpeka problemen snarare än förtjänsterna; 
kanske hade innehållet i denna rapport målat upp en ljusare bild om andra typer av forskning 
hade refererats. Det kan ju knappast bara vara dåligt att utbildningsfrågan kommer upp på 
dagordningen i delar av vår värld där den tidigare har fört en undanskymd tillvaro. Eller? Att 
svara på den frågan kräver förstås att man också bestämmer för vem och i vilket avseende som 
frågan gäller, och någon sådan utläggning får inte plats inom ramen för detta arbete. Jag kan 
bara konstatera att det så här långt framstår som en utmaning att finna internationell, 
pedagogisk, policyanalytisk forskning som lovordar eller ens förhåller sig neutral till de 
reformaspekter som i föreliggande rapport definieras som relaterade till TWMoE. 
 
Det är dock viktigt att åter igen poängtera att denna rapport ingalunda gör anspråk på att 
erbjuda en heltäckande bild rörande forskning om skärningspunkten mellan global 
utbildningspolicy och lokal utbildningspraktik. Ambitionen har varit att innehållet skall 
introducera ett förhållandevis nytt forskningsfält, och förhoppningsvis kan redogörelsen 
inspirera (kanske också provocera) till vidare studier och nya frågeställningar. Om så sker är 
målet uppnått. 
 
Glokalisering som princip 
Termen glokalisering definieras i denna rapport som den process varigenom globala 
tendenser/trender/företeelser omformuleras till praktisk verksamhet i mötet med förhållanden 
på lägre organisatoriska nivåer. Redan detta kan ifrågasättas, då det är möjligt att läsa in ett 
antagande om kausalitet i formuleringen – som om mötet mellan det globala och 
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nationella/lokala orsakar praktiken. Avsikten med ordalydelsen är dock en annan: nämligen 
att fästa fokus på en intressant skärningspunkt och att ge ambitionen att förstå denna 
skärningspunkt en viss riktning. Det handlar alltså om att förstå det som händer i praktisk 
verksamhet som ett uttryck för ett spänningsförhållande mellan strukturer/villkor/intentioner 
på olika organisatoriska nivåer, inte om att tvärsäkert uttala sig om vad som orsakar (eller ens 
påverkar) vad. 
 
Ser man till den forskning som presenteras i denna rapport finner man en lång rad intressanta 
exempel på just detta möte mellan globalt och lokalt. Olika reformer relaterade till TWMoE 
filtreras via den nationella och regionala nivån och möter slutligen högst påtagliga 
förhållanden i den lokala miljön. Alldeles oavsett om reformerna faller i god jord eller inte 
leder detta till någon form av anpassning, och i all form av anpassning ryms alltid ett element 
av motstånd (åtminstone i betydelsen tröghet). Det kommer till uttryck bland lärare och 
studenter i Singapore som vidhåller sitt fokus på examinationsresultat och mätbar prestation; 
bland föräldrarna i Cambodia som alltjämt tvekar inför nyttan med formell skolgång; i de 
tunna men relativt billiga broschyrer som skickas ut till föräldrar och barn inför skolvalet i det 
amerikanska skoldistrikt som beskrivs av André-Bechely. 
 
Vad glokaliseringsprocessen resulterar i är sålunda en empirisk fråga. Med tanke på den rika 
variation av utfall och förvecklingar som beskrivs i denna begränsade kunskapsöversikt, kan 
man svårligen hoppas formulera någon slags allmän modell eller teori rörande processens 
resultat, knappast ens om man avgränsar sig till en specifik nationell kontext. Kulturen och de 
strukturella villkoren på den enskilda skolan har, alldeles oavsett graden av kontroll och 
utvärdering, i slutänden ett mycket stort inflytande över den praktiska verksamhetens 
utformning. Till detta kommer även de idag så viktiga konsumenterna, det vill säga 
föräldrarna och barnen, vilka utgör ytterligare en betydelsefull grupp av aktörer i 
sammanhanget. Och med detta sagt får nog forskningen inrikta sig på att steg för steg bygga 
en allt mer detaljerad förståelse för glokaliseringsprocessens utfall på utbildningsområdet, 
snarare än att arbeta med ambitionen att förklara processens resultat i generella ordalag.  
 
Rörande hur-frågan är läget ungefär detsamma. Den forskning som presenteras i denna 
rapport ger exempel på hur olika slags aktörer, på olika sätt agerar i relation till 
implementeringen av TWMoE-relaterade reformer. Lärarna i Cambodia som fortsätter att ta 
ut informella avgifter från eleverna, politikerna i Chicago som tycks använda 
utbildningssystemet som verktyg i en statusomvandlingsprocess och föräldrarna som flockas 
kring ett fåtal skolor i London ger alla prov på val och handlingar som illustrerar hur 
glocaliseringsprocessen gestaltas. Även om det ligger utanför ambitionen med denna rapport 
finns dock en större chans för forskare att i generella termer beskriva och förklara processens 
hur än dess vad. Beroende på respektive forskares regionalontologiska bestämning av 
mänsklig handling, är det möjligt att förstå glokaliseringens drivkrafter som grundade i 
rationalitet, social determinering, habitus eller något annat. Redan de relativt fåtaliga exempel 
som refereras i föreliggande rapport kan räcka ganska långt som empirisk bas för ett sådant 
projekt. 
 
I slutänden kan glokalisering som princip aldrig vara annat än ett av många perspektiv som 
kan anläggas för att förstå lokal verksamhet. Förhoppningsvis övertygar dock denna 
kunskapsöveriskt om att det är ett nödvändigt och fruktbart perspektiv – ett perspektiv som 
behövs för att förstå utbildning och skola i vår, av globaliseringstendenser präglade, värld. 
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Angående forskningsläget och vidare forskning 
En första reflektion som kan göras utifrån det ovanstående är att den bild som framträder av 
glokalisering på utbildningens området är mycket fragmentarisk. Detta har säkerligen till viss 
del att göra med rapportförfattarens sätt att presentera materialet, kanske också på 
begränsningar i kunskapsöversiktens spännvidd. Men förmodligen kan man även utgå från att 
det forskningsproblem som avhandlas är långt ifrån färdigutforskat. Jag avser då inte bara 
implementeringen av det som här kallas TWMoE. I stället kan forskningsproblemet 
formuleras som en strävan att söka förstå skärningspunkten mellan policy och praktik på 
utbildningsområdet i allmänhet. Här finns ett flertal sammantvinnande nivåer, många olika 
intressentgrupper fördelade över nivåerna, samt lager på lager av historiska och kulturella 
faktorer att undersöka och förstå sig på. Att skapa en ökad insikt i det sätt på vilket lokala 
intressen kolliderar med intentioner förbundna med global och/eller nationell policy måste 
betraktas som en högst relevant, vetenskaplig ambition, och detsamma gäller sökandet efter 
en förståelse för de mer eller mindre medvetna strategier som lokala aktörer tillgriper i termer 
av anpassning och motstånd. 
 
En omständighet som ännu inte har förts på tal i denna text är den roll som (pedagogisk) 
forskning har spelat (eller rättare sagt: inte har spelat) i spridningen och implementeringen av 
TWMoE-relaterade reformer (jfr Power 2007). Bland utbildningsintresserade forskare har 
hela det nyliberala/nykonservativa reformpaketet kritiserats från start (se ex Gewirtz m.fl. 
1995, Englund 1998) men lyhördheten från politiker, media och allmänhet har varit försumbar 
– något som definitivt gäller i Sverige, men som också tycks vara sant i andra länder där 
liknande förändringar har ägt rum. I ett initialskede kan en sådan ignorans vara begriplig, men 
idag finns decennier av empirisk forskning att ta del av. Och forskarna är alltjämt skeptiska 
till att TWMoE medför utlovade resultat. Ingenting tycks tyda på att skolval förbättrar 
lärandet, kvaliteten på undervisningen eller skolornas benägenhet till nytänkande (se ex Plank 
& Sykes 2003). Inte heller leder olika former av skolvalssystem till större rättvisa och 
likvärdighet, snarare tvärt om (se ex Butler & van Zanten 2007). Decentralisering innebär inte 
nödvändigtvis större brukarinflytande (se ex Daun 2007), inte ens med nödvändighet att 
skolorna erhåller ett större mått av självbestämmande (se ex Finnigan 2007). Och om olika 
former av ansvarsutkrävande kan antas öka studenternas lärande – vilket i sig kan ifrågasättas 
(se ex. Sahlberg 2007) – finns det all anledning att ställa sig frågande inför vad de faktiskt lär 
på kuppen. 
 
Under dessa omständigheter kan man undra varför forskarsamhället skall driva 
kunskapssökandet vidare. Varför inte använda tid, resurser och engagemang på områden där 
den bildade kunskapen tillmäts ett värde och där avnämarna är villiga att lyssna? Svaren på 
denna fråga är kanske självklara, men kanske kan de dessutom ge viss vägledning rörande 
inriktningen på framtida forskning om skärningspunkten mellan policy och praktik.  
 
Ett första självklart svar är att den bildade kunskapen har ett värde i sig, ett värde som 
dessutom transenderar det aktuella forskningsproblemet. I strävan att förstå mötet mellan 
global policy och lokal praktik utvecklas forskningsansatser, teorier och begrepp som har 
bäring på mycket annat än sådant som har med utbildning och glokalisering att göra. Så länge 
den kunskap som produceras kommer forskarsamhället till gagn kan man alltså näppeligen 
tala om någon spilld mjölk. Ett annat svar kan vara att omvärlden (i betydelsen politiker, 
media och allmänhet) är historiskt situerad och bestämd – den kan börja lyssna i morgon! Så 
länge det finns vetenskapliga argument för att granska, kritisera och diskutera glokalisering på 
utbildningens område är det alltså bara att fortsätta kunskapssökandet. Problemområdet i sig 
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är av en sådan komplexitet och vidd att det ständigt behövs nya instrument (teorier såväl som 
datainsamlingstekniker) och infallsvinklar för att utveckla förståelsen därom. 
 
Vad kan man då mer specifik säga om behov av vidare forskning på området? Ja, till att börja 
med tål det nog att upprepas att det problemkomplex som belyses i denna rapport erbjuder en 
uppsjö av möjliga infallsvinklar och outforskade samband. I och med att TWMoE berör hela 
utbildningssystem, från nationella ramverk till den enskilde elevens skolgång och 
intresseprofil, finns det utrymme för utbildningsforskare med många olika specialiseringar 
och disciplintillhörigheter att bidra till kunskapsmassan. Detta gäller förstås den principiella 
och nationella nivå i samma utsträckning som den lokala, men eftersom föreliggande rapport 
fokuserar på den senare tänkte jag stanna upp lite extra vid den i diskussionen. 
 
Vad gäller de tre typer av anpassning och motstånd som verkar strukturerande i redogörelsen 
ovan väcker den redovisade forskningen en lång rad frågor. Ur ett nationellt perspektiv skulle 
det till att börja med vara intressant att replikera flera av analyserna i syfte att belysa specifikt 
svenska förhållanden. Hur ställer sig kommunalpolitiker i Sverige till implementeringen av 
olika TWMoE-relaterade reformer, och kan man utläsa någon skillnad mellan olika (typer av) 
kommuner i det avseendet? Hur (re)agerar svenska rektorer, lärare, föräldrar och barn på det 
utrymme för själv-/medbestämmande som de senaste decenniernas decentraliseringsiver har 
fört med sig? Och hur (re)agerar de på olika system för ansvarsutkrävande? Med rädsla? Med 
ökad konformism? Slutligen finns förstås mycket att undersöka när det gäller frågan om hur 
tillgången till resurser bidrar till att utforma den lokala praktiken. 
 
Även om det finns studier utförda av svenska forskare som direkt eller indirekt berör 
ovanstående frågor, tror jag att det kan finnas en anledning att framgent anlägga ett tydligare 
komparativt, internationellt perspektiv vid forskning om lokal policy och praktik – dvs. ett 
glokaliseringsperspektiv. Detta inte för att internationella jämförelser utgör ett värde i sig, 
men eftersom de senaste decenniernas förändringar på utbildningsområdet svårligen kan 
förstås som frikopplade från globala strömningar. Analyserna som presenteras i denna rapport 
illustrerar hur globaliseringstendenser verkar såväl direkt via formella kanaler, som indirekt 
via civilsamhället. Och det vore nog synd om inte utbildningsforskningen åtminstone delvis 
förmådde belysa den sidan av omstruktureringsprocessen. 
 
Skall man bli ännu mer precis rörande önskemål om framtida forskningsprojekt, ser jag ett 
stort behov av studier som tar ett helhetsgrepp på TWMoE och dess uttryck i lokal praktik. En 
metaanalys av den forskning som presenteras i denna text, ger vid handen att merparten 
avhandlar en enskild reform, alternativt relationen mellan två reformaspekter, i den lokala 
miljö som utgör respektive studies empiriska objekt. Detta har säkert sina förklaringar, men 
det är samtidigt olyckligt eftersom vi har att göra med en företeelse där olika aspekter (ex. 
decentralisering, ansvarsutkrävande, (val)frihet, resurstilldelning) i högsta grad inverkar på 
varandra. Till detta kommer även det komplex av nivåer (från nationell via kommunal till den 
enskilda skolenheten) som påverkar och påverkas av varandra. En större studie som samtidigt 
tar hänsyn till ett flertal av världsmodellens olika aspekter, kunde sannolikt leda till nya och 
annorlunda insikter rörande glokaliseringsprocessen på utbildningsområdet. För även om ett 
sådant projekt inte kan spänna över ett särskilt stort empirisk-geografiskt område, har jag 
under mina eftersökningar hittills inte stött på någon studie med en empirisk bas som tillåter 
närmare analyser av hur de olika aspekterna av TWMoE samverkar (och eventuellt krockar) 
med varandra. 
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